
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PM WMC TRAILLOPP 
 
VIKTIG INFO, LÄS IGENOM INNAN NI BEGER ER TILL 
TÄVLINGSOMRÅDET.  
 
NÄR? 
Lördagen 8/9 från 10:00. Se tidsprogram för hålltider.  
 
VAR?  
Start och mål från Skarsjövallens södra (bortre) parkering. 
Sök på Skarsjövallen i google maps. 
 
PARKERING:  
Parkering på Skarsjövallens norra parkering, dvs den första 
parkeringen när man kommer upp till området. Parkering kommer 
vara skyltat.   
 
STARTLISTOR: 
Preliminära startlistor kommer upp 6/9 på halleif.nu 
 
 
 



ANMÄLAN: 
Stänger torsdagen 6/9 kl 12:00. Anmälan på Halleif.nu  
 
EFTERANMÄLAN: 
Görs på plats på tävlingsområdet från 09:00 tom. 10:15 på 
tävlingsdagen 8/9.  
 
AVPRICKNING: 
Sker i samband med att man hämtar ut sin nummerlapp. Senast 15 
min innan start.  
 
OMKLÄDNING & DUSCH: 
Finns i Ljungskile SKs lokaler, 100m från tävlingsområdet 
 
TOALETTER: 
Finns i Ljungskile SKs lokaler, 100m från tävlingsområdet 
 
SERVERING: 
Närproducerade hamburgare, dricka, kaffe och godis kommer att 
finnas på tävlingsområdet 
 
UTRUSTNING:  
Skor med bra grepp rekommenderas.  
 
NUMMERLAPPAR: 
Alla tävlandes ska ha nummerlapp. Hämtas i sekretariatet innan 
start. 
 
PRISER: 



Till vinnarna i seniorklasserna och top 3 i barnklasserna. 
Kexchoklad och dricka till alla som går i mål.  
 
WMC-TRÖJA: 
Hämtas ut i sekretariatet. Gäller endast de som anmälde sig tidigt. 
 
BANAN: 
Banan är 10km resp. 21km lång. Barnloppet är 1,8km långt. 
Banskisser finns på halleif.nu under fliken wolf mountain challenge  
 
BANANS UNDERLAG: 
Tuff terräng, mestadels på vandringsled av teknisk natur.   
 
VATTEN:  
Fyller man på i Ljungskile SKs lokaler. Ligger 100m från 
tävlingsområdet. 
 
VÄTSKESTATIONER: 
Finns strategiskt utplacerade längs banan. 21km-slingan har 3 
stationer. 10km-slingan har 2st.   
 
MASSAGE: 
Villa Motionera erbjuder gratis massage till de som springer.  
 
HOPPBORG 
Gratis hoppborg för barn. 
 
OM OLYCKAN ÄR FRAMME: 
Utbildad personal finns på plats för att hjälpa till vid ev. skador. 
Längs banan finns flera sjukvårdsstationer utplacerade. Dessutom 



tillgång till fordon ute i skogen för att kunna köra hem skadad 
löpare om det behovet uppstår.  
 
FRÅGOR: 
Kontakta Martin Burrows 0704828896, Benjamin Åberg 
0736772112 eller Josef Åberg 0738241727 
 

 


